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Taio líř lmnoiť odibropU drt

toiitky národní nrdy a ti

rychle 1 hotelu vytratili
7 1'ranrie 0I1 bral se Train opít

do Ameriky a v roce 1 HC tl se

kandidátem pro iilail presidenMvl
přimlouvaje ae ta cpolcíenxké o

pravý mírnou crntnn
1'osli dnl dny svého života trávil

Ie rodič tak bedlivě tobě hledí

hoistodtkUÍ a obchodu a vU to
II koíile klet se prodávají ra 30

)ite d rtnfita 1904

Aíkrliv e jsro ttě i ot vít A

pleii k nAtu i lililí ptáii
1'rvv ktiý k nám atvlt! m p
Václav llolonbi k rf Oma-

hy Juiioi bi4 zima a 01 j I v

nevytOjieité káře přijel h nám

herky tkli hlý Ke vfiemu byla

jíl světla v na Sem městě zhasnuta
a on laliloiulil Konečně se ale

osmělil a zatloukl na dvéře p A

kupinu ra kterouž rvlměněny
byly bouřlivým potleskem obecen a 05c nyní ta joc Mužské ženk vůli tvým Jitkám aby jim ra

ssé a drtské vlečné spodní prádloopatřili lejifl binlnuctiot Ale

kdyl se julná o duševní vidělánl nyní skorém ra polovičku v ob
slva Po cvičeni chystalo so ve
zaiednoiiti k liOHtině Sotva se

uvelebím se svou družkou již

tane gpatlím něco nevídaného

chodě J V Vacka na 24 a Ndítek tu obyčejně nechají v(o uči

lelňm a učitelkám Učitelé jsou — Nikdo nekoupíte dobrou
Pánové Alois Jiran Vasa BookV fíezáče kterýž měl to potěšeni jako ottoci a touží po slově obuv Rtmoiébuty a střevíce tak
maypr ťrank svoboda a Džimlk upřímného uznáni a povzbuzeni lacino )ko v obchodě JVVacka

na 34 a N Obzvláště teď vy proTo ale nikdo téměř nemůžu pucho

do svého třináctého roku

Jako Čtrnáctiletý hoch ttililxat
se Train do Cambridge aliy li vy'
hledal nějaké iiméstnánl a ohJr
ttl Um ml10 v jedni grocrriikde
trtrval dva roky a na přímluvu
otce bývalého onuŽského mayora
Birnise obdrž I pak místo v taý
laiolské firmě I rain & Co v Boslo
au Enoch Train Stf této firmy
byl bratrancem otce Ueorgrova
Za dva roky následkem ncobyČcj

ných obchodních avých schopno
atl povýšen byl Train na hlavního
klerka to vialc neuuukojovalo
jeho ctiží dost a jako devatenácti-

letý mladík odebral se do Liver

pooln do Anglie kde otevřel
dům a počal zaměnlná-va- ti

19 klcrka Obchod ten byl

Hulínu obsluhuji hosty u atolu až

byla radost na ně ae podívat v

zamlouvajících se sněhobílých
piti neb tak mnozí mají ra to že

Train v klidu a i'ntrnl v New

Yorku nejradři si hrál malými
dětmi jichž byl velikým milovnl
kem Train byl za svého života

patnáckráte uvězněn a aice hlavně

proto že bral vždycky stranu
utlačených
Byla to povaha výstřední ale

dává veškerou zásobu teplýcli

ká a spolehlivá 6

Homo FuniIliiroCo
505 lev 34 ul v South Omaze
má na skladě honý výběr vhod-

ných a užitečných váuočnlch dár-
ků Ceoy mírné vzorná obsluha

34—
— Pan Jan Pavlas majitel řez-

nického a uzenářského obchodu v
čís 2012 y ul koupil v minulých
dnech rohový lot na 23 a Q ul od
p J 11 Krále zc Crdar Kapids
lowa

— V demokratické ttraně máme
letos kandidátů dost a dost O

navržení do úřadu mayora ucházejí
se: S P Shrigley nynější zápis-
ník Tom Hoctor C M Hunt a
D II Parkhurst: za pokladníka

učitel Žije jako v ráji a Ži peníze střevíců a slmpersů velmi lacino

— Zboží za ceny ncjlcvnfjšl— Jsme zde skutečně zvědavi můžete koupili u
zdali přece bude stavěn most plesryzá a poctivá il oscia Merliyřeku Platte

přivlmti prvého přistěhovavšího
se ptáčka H iloubka Pan Ho
bulu k si velmi liooval a jen jen
chválil p fteáfe Divno mu jen

bylo kde vzal Toník tak výborný
prnstledt k rshřlvacl Jo holeč-

ku tady 11 nás v Touhy nerozhří
vánic parou tady páru zrovna
užíváme Ní 11 síni podotknouti že

pan Holoubek zde bude rolničit

Pronajal od pana Flohnera z

Wcston 340 akra a těftí se již jak
bude převracet brázdy Přejeme
panu Holoubkovi aby v novém

počínání svém měl hojnost zdaru!

Včera si mně stěžoval Matěj

jctioz strizni obchod v c 3014 na

Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
— Ordinance ku zamezení sta

Novinky z Llnwood
vění Beti nik O v městě propadla doplříuje své zásoby neustále

čerstvým zbožím které velmi
' MaSkaml ples který byl po — ťfiStl týden dne iG t m„

''džeketách" A pak ty jejich
svěží usměvavé tvářel Inu bylo
vám to zrovna jako o havelském

posvícení II o Si nosili běhali

pobízeli hosty k jídlu jen aby se

Sokolkám co nejvíce zavděčili
Též i paní Bookrnayerová osvědči
la se býti tentokráte hrdinkou
neb celý večer pracovala při sto-

lech A což nase maminky á

a Ptáčkovál Ty se stara-

ly aby vše bylo čisté jako sklo a

také tomu skutečně tak bylo
Inu přiznávám se bez mučeni

byl jsem stále jako v Jiříkovu vi- -j

fádán v úterý minulého týdne v pořádá Těl Jed Sokol Schuyler levněvelice úspěšný hned z počátku prodává Má též velký
opětně maškarní ples Vso ku výběr trvtnlivé mndní obuvy pro

síni Fr BartoSc byl dosti četně
navštíven Masek sefilo se též

JMcMillan Dan Ilauuon a Ernestavšsk vzrůst jeho vzdor tomu ne

uspokojoval mladého ctižádosti ple'ju se připravilo bez hluku pány dámy a dítky Na skladě Mertens za tax komisaře J J
jsme přesvědčeni že po plesu buvého finančníka jenž hledaje širší má krásné obrazy jež vkusně Fitzgerald a Tom 0'Connor za

sluSný počet a výbor který byl
zvolen na rozdáni cen měl dostipole pro svou působnost" odebral dernc moci podali zprávu velmi levně rámuje NeopomoHte Že městského právníka W B Mont- -
pernou práci by se vSem zacho Berniklow na píchání v koleně

ale ferina dnes je na veselce a gornsry a W C Lambert za zápříznivou Po léta se blízcí i

vzdáleoi ia sokolský maškarní

ae z Liverpoolu do Melbourne '

Austrálii kde otevřel nový ob
nikde zboží tak dobré levněji ne

koupíte Přijďte íe o tom pře pisníka Venzel Legro Fr Burness
val Následující masky obdržely
ceny: První mužskou otdržel měli byste ho vidět jak honí rej ples těší a proto i letos očekáváchod a za první rok v tomto ob svědčit 1 2—dění Kdo by to byl jen do tichdováka bere to po bulsku hezky

a W H Rowlcy Za radní: i
warda Fr Murphy a A Anthes:

medvěd a jeho komandant ppchode vydčlal $ 100000 Train mc skvělý výsledeknaftich žen řekl co všechno ony Minulou neděli 7 únoraod podlahy Nu vždyť jsme jenJosef Dufek ml a Anton Krofta — V poslední městaké schůzi warda M E Welah a P M- c-dovedou! Vždyť i ta kasírka ne
odbývala naše Matice Školská výjednou na světě!druhou KaSek pan Emil Ilurt z

radní odhlasovali aby U P dráhazůstala v ničem pozadu nejspíše Donna 3 warda J P Kraus P

jsa pyšným na avé americké občan
BtvI nechal vždy vláti na avé ob

chodnl budově americkou vlajku
Leč nepokojná jeho krev ne

roční schůzi ve kteréž zvoleni byliAbíe první dámskou ceou obdr Pan František Hrubý koupil 80 dala elektrická světla východněna truc tomu negalantnímu Sotra- - Barnctt a Andrew GcGuire 4následující úřadníci: Bed DícnstŽelá Indiánka slečna Ražena Vá akru od p Juliusa Smidta za čtyř bovi kterýž jí dal košem Po od nádraží a východně od mlýna warda W PCConnor 5 warda
vrova z Omaby druhou Karolina tisíce dollarn Ale co pak to jdala mu Netrvat ani v tomto tak

bier předseda J M Tobiáš ná
měatek Jos fttěrba jednatel Jos

Jsou 10 dvě velmi tmavá a nebezskončeni tvé funkce přihnala se Wm Broderick a P C Caldwell
Nationova panf Kateřina Hamrd oa psna Hrubýho Tolik uoaí

jdoné kapse
jako velká voda se tvým vyvole- - pečná místa kde dávoo již měla Smola ňčetnlk Jos V másek po- -la která ae svojí sekerkou prokle ným a holečku to jim to tlulelo! BVUH I1UIIHI M „lrtl# V 7„l CIm

stíla si cestu mezi víc mi a měli

jsme skoro strach že nám to tu Připravujme se na arnl da a Ant Hajný důvěrníci: lan
Dne 9 t m vstoupí ve sfiatek

manželský p Žahourek odWeston

6 warda W H Queenan Dle

jména jednoho z ucházečů o úřad
městského zápisníka soudíme že

týž jest asi českého původu De-

mokratické primární volby odbý-

vány budou 26 února

-
voarit patám Ukresui komisaři Ohneaori? kn hovnfk Zárnvn

Inu muselo Tomeš ostatně
tančil "fajn" ale ona nechávala
stále jednu nohu pozadu Dobře

ještě Že Šotrab nepřijel Ten by

všechno rozbije na cimpr campr se slč- - Pekárkovou od Touhy
Srdečné blahopřání nase je pro

neučinili ničeho ku ochtaně města přihlásilo se opět několik krajauů
proti vodě městská rada nemůže za členy Dle zprávy učitele nana

iNepoctiyone ale vetioia ze není v

Kaiisasu vázíl si byl dali Větu že by ti byl ne ničeho — Panečku už tady máme zaseaeiati co uutiein tedy dě Štěrby otnáSI čistý výtěžek z Be

skvělý výsledek pojišťujícím mu

obchodě a Train vydal ae na

cesty aby prozkoumal ostrovy
Východní Indie a na této cesté
seznámil se s různými Členy vlád-

noucích rodin což tnu později
velice napomáhalo k rychlému
tiskání velikých sum penčz k pro-

vedení jeho podniká
Train navrátiv ae ze evých cest

do Londýna v r 1857 oraniao
val tam Atlantic & Great Western
drAhu jež později byla zbudována
ve Spojených Státech Zt tyto

V úterý minulého týdne od Malá nehoda potkala onehdy nesl domů ani jedno kuřf oko latí my? sedy 1S2O 78 Předloženy též postěhoval ae od nás pan Fr Kezáč zdravépáoyl--
r Klirnenta Jos Klimcn

něco nového! VSak toho bylo také

zapotřebí Doposud když ie ně
které dárničce dostalo té cti že

byla ubytována v naší městské

se svojí rodinou do okolí Dwiht Na zdar! Sokolta Pavla Klimenta a jeSlě asi dva
věřujlcí listiny zástupců k Matici
Školské patřících spolků Školu

navštěvuje přítomně 81 žákůKlimenty a p Matěje Bcrniklowakde si koupil pěknou farmu Pan
ftezáč a jeho manželka přináležejí ZK KOUTU OMAIlť

Když vraceli se v saních z dražby Salandě— ne Šatlavě chceme lícíNovinky ze Schuylcf
(1'itdnvá V II Svobodu)

oba ke zdej&ímu číslu 31 ZCBI a
Naše krajany tipozorílujeme aby
k sboru tomuto hojně přistupovali

a přejížděli ve Weston Dřea ko e e
dělily ji od mužských bordíokářů

p Kezáč ujistil nás že bude hle Umou Pacific dráhy zachytila — Minule oznámeno bylo na pouze mříže Nyní vSak naší
dět by založil ve svém novémvé služby obdržel od společnosti fiiria jimiž jsou samce okovány - Měř jiným tak jako byi policejní stanici že oa Qaiezi 30

Jak jsme jíž několikráte psali ob-

náší příspěvky 50 centů ročně a

zápisné rovněž pouze 50 centů a
domově nové číslo ZČBJ$150000 a zároveň desetinu zá obě přál aby tobě měřeno bylokolejnici a následek toho byl i

městské správě nabídnuta byla od

George & Co sousední místnost k

rozšíření našeho městského board- -

a 31 ul dějů te něco hrozného
jmu ve stavební smlouvě Aby S potěaenfm vítáme do oase většina personálu vyhozena byla — Dva případy horké nemoct jelikož z dítek žádného školnéhoneboť shluklo ho tam prý velké

ho okolí pnna Antona Praje kte na trať Vaichm na Štěstí vyvá množství lidí Když tam patrola za vyučováníse objevily ve městě Mělo by ae na nevybírá poklá
pro tento podnik získal zájem ve

Francii a ve Španělsku Train se rý pronajinul farmu od pana Jos zlí bez úrazu jen pan Matěj jak přísně dbáti aby se nemoc neroz rychle dorazila skutečně spatřilaodhodlal že naučí se tečím těchto doutníka Pan jos Koutnfk nám povídal způsobil dráze Sko šířila velký zástup lidi kteří tnažili se

ing hanzu zdarma pakli se správa
o náležité zařízení postará Měst-

ská rada nabídku přijala a nynf
nově zařízená místnost čeká oa

prvního hosta ženského pohlaví

dáme to za povinnost rodičů dítek
školu navštěvujících ku spolku
tomu přistupovali a mírnou čánt

dvou národi) a s energií mu vlait přestěhoval se do Linwood a pra du neboť prý kolenem přerazil nakoupili z ohromných zásob ma- Rámoví Binchamovy budoní ovládnul obě v kratičké době cuje pro společnost Nyc Schnei kolejnici ta jež z nedostatku místa uvnitř kou ku vydržování Školy přispívy kde bude Swinption tnftt ob
der FowU r Co Přejeme oběma vatiLoutkové divadlo pořádané p vyvěšeny byly jiřed obchodem řezchod t farmerskými stroji již tto

Sedli týdnu
Královna španělská Kristina

byla jednou z prvních akcionáfek
Fr Betlachcm bylo četně naviti inckého mistra JANA PAVLASEjl Tuhá zima práci zdržuje

rodinám by ae jim v jejich no

vých domovech dobře dařilo
- Velké přízní krajauů našich

siistřveno a velice se mulo jak ani — Kdo te zlobí na silné mrazy těší so zajisté zkušený lékařve Španělsku již Train 'osobně Dozvídáme se že si p Alois — Huráááá! Už je to tu! Minejinak býti nemůže Jest známo
nechť sobě jen vzpomene na leda lír li 4 Amrly_ - _ - É I í

že jext p Betiach ve svém oboru iaini vocia pane noiovratkova v
ře a hned te musí usmfřiti s poča

Fiala při zpáteční ccBtě z maSkar
nlho plesu od Bartoše zlomil

na rohu 34 a L ulici na druhém
výitčníkem sím Až te budeme v červenci

našem českém Brown Parku má
už jméno a sice pokřtil ji Dr poschodí V každém případu mň

rtiKii ran i'iaia zde tiyl na minulou ureu 11 nyii omiaoi v potit bude nám kousek ledu nejen žete no naň spolehnout Zvláltní

Soudíme však že pro silnou zeď
která nynf vyhlídku kazí toto od-

dělení bude dělat špatný byznys
—- Mladý intelligentnf krajan

náš p Ant Suchý zaměstnán

jest nyní jako knihvedoucí v ě

pivovaře v South Omaze
Pivovar jest s panem Suchým jak
náleží spokojen neboť Anton
v oboru koihvedeuf nabyl dů-

kladného vzdálánf a má za
sebou několikaletou zkušenost
čehož dokladem jsou chvatná do-

svědčeni dřívějších jeho

A berly na jméno "Magnesia Ileilkostele av Víta vlp Borem z
vzácným ale i milým pozornost věnuje ženám při poroHrnu Minerál Water ' t jest prý du V uřadovně k nalepeni od— Emma Čechova odjela tlo

kole na zpáť-čn- í cestě pak ne-

šťastnou náhodou kolo s mu
zvrhlo a pan Fiala při pádu zlo-

mil ai ruku

Ondyno na to kápl náS tfvá

Wahoo p Frank Cáha ae slč Fu
řádkovou Novomanželům gratu
lujcmc! Macek

jistým léčebním prostředkem proti
zácpě rheumatismu chorobám

8 o hodin ráno od 1—2 hodinOmahy aby opětně zaujala rníaio

odp a od 7 — 8 hod večer Číslosoukromé osctovatelky Dlela
jatcrnfrn žaludečním kožním

zinkal Dokončiv tento podnik
Train navrátil se opět do Londýna
a počal stavěli pouliční dráhu a

vrhnul ae do jiných poduikňkteré
mu vynesly ohromné sumy peněz
Když vypukla občanská válka
Train hájil stranu Severu a založil
v Londýně americký časopin na

obhajobu myšlénky hájená Seve-

rem Avšak Train nejen pérem
ale i slovem hájil ídee Lincolnovy
a následkem toho rozhodujíc!
kruhy klonící se k Jihu' byly Uk

proti němu zaujaty že ho počaly
pronásledovali a Train odsouzen

byl pro nějakou nehodu jež udála!

tel 136 2í —zde od vánoc návštěvou nemocím ledvin Každý kdo voduNovinky z PUttsmoutb Neb-teční střelec Podařilo se mu za-

střelit králíka Pan (os Hledík
- Povoleni k sřlatkn vydal tuto pije nemůže ji ani dost vyna - Místní republikánská strana

okresní soudce minulý týdeu ná chválili Bližší zprávy oodá tomu— Slečna Joatfka Vetešníkova stoj! pevně na znovujmenovánídne z rána zpozoroval
následujícím: ihcodor Votava a kdo si bude přátí Dr JI í Aberly ovněišího mavora o Fr Kontskíodjela minulé pondělí do Novéhože v jeho zahradě pobíhá králík i

Ct odbératelfim y South Omaze lv Sonih Omaze aneb sám vlastník ho Důkazem toho hvst 1% vMexika na návětěvu k tvému braposlal pro naSeho svátečního entietta Lano Karel Hobza a

oseíina Janeček Frant Cimfl a léčivého zřidla p Josef Kolovrá nalézá te pouze jedna delegacetru Josefovistřelce ten tle myslel že ho Hle-

dík "foluje'1 a proto poslal chlap

Pan Josef Štěrba č 2014 Q ul

převzal z ochoty jednatelství "Po-

kroku Západu'' a ct krajané mohou

Mamíe Komenský ien ji a ui a icu Pude s Primářky republikáinké odbývány— K vážnému zranění přííla - ZUté žně měli tak zvaní našimi lékárnami zlet Až ae ně budou v pátek 13 února v 2ce napřed by o tom přesvědčil minulý úterek pí F Butteryováse na jibo pouliční dráze k pok-n- í "Quaker Doctora" kteří asi týden wardé odbývány budou v lékárněUpadla na kluzké cestě tak ne
kdo rozstňnA na některou výše
udanou nemoc předepíše mu"dok- -Ijjoo — a nechtěje ji zaplatili zde tvůj obchod prováděli v Boh [lionově oa Q ul mezi 20 a 31

se na nčj ve víech záležitostech
listu tohoto se týkajících s důvě-
rou obrátiti Doporučujeme vřeli?

p Štěrbu přízni našich krajanů!

byl poslán do vězení manově lni Pořádali večerní tor mimo vsouKytli pilulek a vo ui Konvence odbývána pak bude
v sobotu 11 ve 2 hodinv odn v

Následující neděle na to byl po diček čistou nrfal&ovanou vodu zdivadla a výstupky aby sobě bod

šťastně že ai při pádu zlomila
nohu v kotníku Doptalo se jí
ihned pomoci lékařské avSak ně
kolik týdnů prý ai přece poleží
Doufáme že bude mltí nohu opět

V úctě Vyd "Pok Záp"ně lidi oamladilí za dno z nich našeho Heil Brunu a chlapík bude AOUVV
žádán správcem vězení aby zaujal
místo kaplana který onemocněl a

síni Celkem vypadá
táhli šestáčky Darmo ie zmiňovat za chvilku jako buk Pao Kolo lístek o úřady neházej Ir ích s? ksn- -

promluvil k véflfim jak bylo oby že i některé Cechy chytili ca lep ) ovti u nt- - ciiaata taKto: -- a mavora znovu

Když ho ale chlapec ujistil že
skutečně se ta 11 králík nalézá
vzal zhraň a bajdy na něj a oprav-
du podařilo se mu ho zastřelit
Hledík nám ale tekl že ho mohl

zbit stejně ťppytem
V pátek opět nav&lívil pana

Jok Hladíka jeden z jeho sytio
aise ten nejmladíí Emil Ondy-
no se tiž na to pan Hledík zlobil
Že ho Žádný nejde navštívit a že
se odstěhuje někam do Alasky
Nyní ale když ae a návštěvami

v pořádkučejeni Tram si vyvolil za thema
Pozor krajané!
Letos je papírování pokojů

Mnohý jenž te ošívá místnímu chat zhotovili na tyto víněiky Fr Koutský za pokladníka znovu— Pan A Svoboda dostal vítaavé přednášky: "Klesáni Anglie" lékaři za poctivou práci dva nebo Jakmile počne jen trochu teplejší nynějfí pokladník Howe za klerkanou návštěvu Cáp mu donesljež byla také otištěna v jeho ča 10 t'i dollary zaplatit slepě a ochot pocaii pone se s lahvovanlrn a Gusifson: za tax komisaře Mc dražší budu Čítat 15 rentft zatslibernlho tynátora Gratuluje ně klopí je leckterému hurnbtikáři rozesíláním vouy a ac zařizováním Bride: za měst právníka mvněiší
pise úřady konečně se rozhodly
že Trsindemcralisuje prý anglický me p bVOlOdOvil

en kdyby nám ohlásili jak ten
právník Muraock a radní: v 1

lázní Nezapomeňte te o dobrotě

vody té přesvědtitdokud ji možno
Jid a proto byl propuštěn z věze — Paní J Hronková z Lyoni

jednoduchý roli A jestli koupíte
papír v městě tedy ho nebudete
moci dostat trímovaný (takový
jest učiněn závazek) Proto radím

všehojitelný lék účinkuje? wardé V P Adkins: v 3 wardě
— Slečna Emilie Dvořákova

OÍ n"l"Jn f? loř pnu lán do A

meriky kde dontalo ae mu nádše
přijela navfitívit tvou mitku pí )

KrláSkovou která jest již delší
Fr Dvořák v 3 wardě M Smith
H Kriteobrink a Newcomb v 4

roztrhl pytel tak se mu zdn opřr
začíná líbit l)a Alasky prý by

doufat zadarmo Už to dlouho
trvali nebude Doktor chce aby
voda už nikomu zdarma dávána

něho uvítání Kočár v němí jel
jest pravou umělkyni v psaní na

strojí Při zkoušce napsala 160 wardě McCrath v 5 wardě ncnl
svým příznivcům a krajanům aby
si zakoupili teď papír ti mne Mám
ho na prodej na vypaplrování ně

jel jen tehdy kdyby 1 ním jel ft!! l r n lAn 1 _ Izatypan uyi květinami a lid pro slov za minutu v 6 wardě S Cox a Bu pnu rtuiuviaicH JB U- O- ZOamO M

volával mu nadAeně slávu

čas nemocna Přejeme pí Ka
láftkoté brzkého uzdravení!
— Rodina p J Krytináře byla

rozmnožena a aice boubelatou
Matka i dctruSka jsou

brák a chce aby se každý napil Vansant— Rudolfu Hobzovi e nedávno
Bartol

Manželka p L Černého po
zdravila se v Ornae ta't dalece

V roce 1863 zorganisoval Train
pořezal o ostnatý drát kůřl že té — J I MALÝ na 24 a Q ulUnion Pacific dránu a o zbudo

jakých tisíc pokojů od 2% centu
výše za roli Nabídka ta jest jenom
pro náš slovanský národ a to jen
na jeden měsíc od i do 29 úno

dle chuti dokud nebude vše zaří-

zeno Toť ae rozumí pak už bude
muset každý za vodu platit Voda

měř vykrvácelvání léto vysoce důležité linie že se tento týden bude moci do
kruhu rodinného navrátit — Anna Fiala od Morse Bluff

má na akladě vždy výtečné dout
niky a tabák všeho druhu čerstvé

pečivo ty nejlepší cukrovinky
vyrovná prý ae úplně minerální

zdrávy tatínek však nejvíc Mao
ho Štěstí Pepíku I

— Pí F Muroušková jest u

ra Přijďte jiHtě ať máte peníze
měl nejvělší zásluhu

Train maje velikou důvěru přítelkyně Mane Novotné dielaV pondělí konečně uskuteč vodě uherské aneb ne rád vám dám 30 dní časuzde návštěvou a súčastníla se ovoce Školní a psací potřebynilo ae to o čem jsme 11 J předbudoucnost Omahy zakoupil v r poutána na lůžko jsouc stlžcna KRAJANÉ když zavítáte do placení Bohatý výběr na ruceMM:n - AnJ _ I"Sociál Club' maškarního plesu denní
South Omahy a budete s ořát

třemi měsíci psali Tenkrát ale
ae celá věc nezakládala na pravdě

1865 několik set akra poz rnka v

Omaze Tento majetek Trainňv
prožluklou neuralgií v hlavě
— Zábava bujarých našich So- -

— h F Folda koupil Čtyři prohlédnout! zdejší jatky obraťte
(máte platit 5 centů na káru do
města nebo do Brna1) 25x4
S úctou KAREL STEFAN

spolehlivě veškeré ptáče notářskébyl jsem požádán abych to v kolek vydařila te nad očekávání se na starého hostinskéhoplnokrevné percherotiBké kobyly
— Nový restaurant se má ote- -

rozkládal se jižně od tratí Union
Pacific dráhy až k řece Misaourí a

a pojišťuje proti ohni NavštivtePokroku odvolal Nyní ale už dobře Truc třeskuté zimě počala VÁCLAVA IU BULKU jej a on váa vzorně obslouží (1230 ulici Později tento majetek vřítí tento týden v místnosti kdeveřejně možeme říci že se pan
Ferdinand Faytinger oženil ae v č 2701 O ul„ O přUeřl Žádá J J Malýmu byl odejmut a lice v době kdy J I- - Kavan měl dříve tvůj ob na západ konci mostu kde ae vždy

te dvorana Sokolovny krátce po
8 hodinS utěSeně plnili zvanými
hosty I já spěchal jsem te tvou
rozáafoou tanečnicí do tíně ale

slečnou Marií Ustuhalovou a aice chod lobn Doučily jest majiteirain uvězněn byl v New Yorku a — Pan Mat Chval se pomalu
pozdravuje a dle jeho úudku budepondělí dne 8 února a my jim

domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co neivzomčiMproto tvrdil až do tvé smrti že lem

přejeme všecko co oni si sami „ - 1

— sociál uut) mafikamí plet VAC Dl BĚLKA mai zkušenípřejou ' -
_-- X '

hostinský ratfpry te uouic vyuarn lentosoctai
Club má býti také Českým tpol- -Jelikož a poněvadž ae maš

mu prý možno příští neděli opět 1

vyučováním v české Škole zapo
čiti Jeho kolega pan Štěrba už

oa to Čeká a odporoučí panu Chva
lovi hojné pití páně Kolovrátkovy
léčivé vody která z něho udělá

Wiibask drália
aa TýcíiQí oa Jlfc

Zvláštní ceny Jou denní k doufání
do vSech zi tnnfch titulků na jihu Po-

loviční jízdné za okru Jíní cente více 12
kaXdé prvé a třetř úterf v mísící do

mnohých Jižních mí'
Jediná dráha a vlastní atanlcf uvoa

při hlavním vchodu na' avřtové výnta-vii- tí

Wabath Jowlí po vlantriích avýčh
kolejích a Omahjr Kanu Cify Dc

Moinen KtLoula a Chicaga do Toledo
Detroit Niaifara Falla a Huffalo a dal

— V zasedání městské radvkem a v češtině má nějaké sáho minulé pondělí předloženy měst
karní plet těSil u Bartos velké
návštěvě rozhodl ae Bartoš že

uspořádá ještě jeden na konec

masopustu dne 16 února Koz

ským inženýrem plány na vydláž
dění 24 ulice a schváleny Na

chlapíka v několika dnech

dlouhé jméno jež jaem li potud
nezapamatoval Krátce však je
to spolek jenž Sokolu na "truc"
maškarní zábavu letot uspořádal
aby naše zájmy poškodil A proč?
Ion je to dlouhá historie A tak

bídky na dlažbu přijímány budou

majetek onen náleží posud jemu
V roce 1870 občan Train vydal

se na druhou tvou cetu kolem
tvěta jsa doprovázen svým bra
trancem Georgem P Bemisem z

Omahy který aastával u něj místo
osobního aekretáře Na tuto cestu
ae vydali t Omaby dne 2 1 červen-

ce a když dorazili do Singapore
Train st tam dozvěděl o vzdání ae

Napoleona u Sedaou Train odtud
bez odkladd vypravil ae do Mar-aeill- u

kde 1 přístavu uvítán byl
zvláštním výborem jenž ho vy
zval aby promluvil ke ibromáldě- -

natiojte hned při prvých krocích

spatřím za kukátkem pí Vitám-vásovo- u

jež měla na starosti pro-
dej lístků Ptám te jí ihned t
vrozenou mí zvědavosti: "Je tu
Šotrab t Linwood?" Ona mi vSak

ruče odsekla: "Jel Ale doma u

kamen je prý trochu unaveni"
Chvilku zůstal jsem stát jako sol-

ný aloup ale konečně zabručel

j em: "Tak tedy panf ráčila

Šlapali lama co?' Nei oa odpo-
věď jsem již nečekala uchátiv
družku tvou hnal jsem te dále
V aloi narazil jaem oa tleČou A

dáno bude tentokrát 6 cen nejiep-Sí- m

maskám tli mužským a tři
— Chudáků na maškarní me- -do 15 února do 8 hodin večer

Krajané již potřebují dobroudámským Ceny ty jsou vystave-

ny u Bartoše v okně

rendě z nouze jež pořádána bude
Těl Jed Sokol příští tobolu 13
t m bude tolik že t nimi bude
možno řeku Missouri zastavit

práci zubařskou nechť te obrátf 1jak někdy bývalo ve ataré vlasti ším veskrznra spojením
Myslíme ie Macek te nedá VSichni jednatelé mohou vá vypraje i zde Že jeden neměl po svén důvěrou na osvědčeného zubního

vit! po Wabaah O popisné ílítikj avřbyl hrozně uražen od Sokola od-ll- e' " Baiieyho jeho úřa Kde kdo každý chystá si nějaké
předělat a ie zůstane tím starým
macánkem který rád něco dobré stoupil a teď nim bude dělat koo- - dovoa °ézi se v 3 poschodí

tové vjatarr a vKechny podrobnoatl
dopiíte ai na HARKT E MOOREH

28x8 GAPD Óiaah Neb
ho alízoe -

to přiměřené kvádro aby te tam
mohl do sytosti pobavit A vítekorenci ']e"to smutné íe i tal P"xtoBIockuOmabaoco 8—


